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โครงสร้างหลกัสตูรเทียบโอน 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและอินเทอรเ์น็ต  

สาํหรบัผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

 

ผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) ในสาขาวชิาคอมพวิเตอร ์ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สาขาวชิาอเิลก็ทรอนิกส ์ สาขาวชิาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ หรอืสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง จะต้องศกึษาตามรายวชิาและจาํนวนหน่วยกติ ที่

ระบุไวใ้นโครงสรา้งของหลกัสตูร 4 ปี ทัง้น้ีจะไดร้บัการยกเวน้/เทยีบโอนรายวชิาเป็นจาํนวนรวม 48 หน่วยกติ ดงัต่อไปน้ี 

 

1. จาํนวนหน่วยกิต   

จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร     127  หน่วยกติ 

 จาํนวนหน่วยกติทีย่กเวน้เท่ากบั      48  หน่วยกติ 

 จาํนวนหน่วยกติคงเหลอืของหลกัสตูรเท่ากบั     79  หน่วยกติ 

 

2. องคป์ระกอบของหลกัสตูร 

(ก) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  

รวมจาํนวนหน่วยกติ  30  หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติทีย่กเวน้เท่ากบั 18  หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติคงเหลอืของหลกัสตูรเท่ากบั 12  หน่วยกติ 

ประกอบดว้ยกลุ่มวชิาดงัต่อไปน้ี 

  (1)  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์     0   หน่วยกติ 

  (2)  กลุ่มวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์     3   หน่วยกติ 

  (3)  กลุ่มวชิาภาษา        9    หน่วยกติ 

 

(ข) หมวดวิชาเฉพาะ  

รวมจาํนวนหน่วยกติ                          91  หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติทีย่กเวน้เท่ากบั           24  หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติคงเหลอืของหลกัสตูรเท่ากบั            67  หน่วยกติ 

ประกอบดว้ยกลุ่มวชิาดงัต่อไปน้ี 

  (1) กลุ่มวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์  9   หน่วยกติ    

  (2) กลุ่มวชิาเฉพาะบงัคบั  52  หน่วยกติ 

  (3) กลุ่มวชิาเฉพาะเลอืก  6   หน่วยกติ 

 

(ค) หมวดวิชาเลือกเสรี  

รวมจาํนวนหน่วยกติ                   6  หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติทีย่กเวน้เท่ากบั         6  หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติคงเหลอืของหลกัสตูรเท่ากบั            0  หน่วยกติ 
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รายวชิาทีไ่ดร้บัการยกเวน้จาํนวน 48 หน่วยกติ มดีงัต่อไปน้ี 

 

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

 (1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์    ยกเว้น 6   หน่วยกิต 

SCMA0003 ความน่าจะเป็นและสถติ ิ     3(3-0-6) 

    (Probability and Statistics) 

SCMA0005 คอมพวิเตอรเ์บื้องต้น     3(2-2-5) 

    (Introduction to Computers) 

  

 (2) กลุ่มวิชาภาษา ยกเว้น 3   หน่วยกิต 

ENGL0202 ภาษาองักฤษเพื่อการศกึษาสาํหรบัเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์ 3(3-0-6) 

  (Academic English for Computer Technology) 

 

 (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ ยกเว้น 9   หน่วยกิต  

SOHU0023 การพฒันาตนเองและความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์   3(3-0-6) 

  (Self Development and Creative Thinking) 

SOHU0038 การจดัการองคก์ารกบัเทคโนโลย ี    3(3-0-6) 

    (Organizational Management and Technology) 

SOHU0039 การพฒันาทกัษะในการแกป้ญัหา    3(2-2-5) 

  (Problem Solving Skill Development)    

 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ         

 (1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ ยกเว้น 9   หน่วยกิต   

MATH0100 คณิตศาสตร ์1      3(3-0-6) 

    (Mathematics 1) 

NETI0101 ฟิสกิสพ์ืน้ฐานสาํหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ   3(3-0-6) 

    (Fundamental of Physics for Information Technology) 

NETI0201 คณิตศาสตรไ์ม่ต่อเน่ือง     3(3-0-6) 

(Discrete Mathematics) 

 

  (2)      กลุ่มวิชาเฉพาะบงัคบั     ยกเว้น 9  หน่วยกิต   

NETI1203 มาตรฐานระบบสารสนเทศ     3(3-0-6) 

   (Information System Standard) 

NETI1208  การออกแบบและวเิคราะหร์ะบบ    3(3-0-6) 

  (System Analysis and Design) 

NETI1307 การจดัการโครงงาน     3(3-0-6) 

  (Project management)      

NETI1311 การฝึกงานอุตสาหกรรม     0(0-40-0) 

(Industrial Training) 
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  (3)      กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก     ยกเว้น 6  หน่วยกิต   

NETI2406 แนวความคดิและการออกแบบระบบแบบกระจาย  3(3-0-6) 

    (Distributed Systems Concept and Design) 

NETI2407 การบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ   3(3-0-6) 

    (Information Technology Management) 
 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี           ยกเว้น 6 หน่วยกิต 

SOHU0024  ทรพัยส์นิทางปญัญา     3(3-0-6) 

  (Intellectual Property) 

SOHU0030  เศรษฐศาสตรแ์ละธุรกจิ     3(3-0-6) 

  (Economics and Business) 
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แผนการศึกษา 

สาํหรบัผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเท่า (เรยีนวนัธรรมดา) 

 

ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหสัวชิา   ชื่อวชิา      หน่วยกติ 

ENGL0109 ภาษาองักฤษพื้นฐานเพื่อการสือ่สารทัว่ไป    3(3-0-6) 

NETI0102 * การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์เบื้องตน้    3(2-2-5) 

NETI1201 * การดแูลและจดัการระบบขัน้พื้นฐาน    3(2-2-5) 

NETI1101  ระบบเครอืขา่ยศูนยก์ลาง     3(3-0-6) 

NETI1204  กฎหมายกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ    3(3-0-6) 

NETI24xx  วชิาเฉพาะเลอืก (no lab)     3(3-0-6) 

     รวมหน่วยกิต    18(16-4-34) 

 

ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหสัวชิา   ชื่อวชิา      หน่วยกติ 

ENGL0110 ภาษาองักฤษพื้นฐานเพื่อการศกึษา    3(3-0-6) 

MATH0200 คณิตศาสตร ์2      3(3-0-6) 

NETI1205* ระบบฐานขอ้มลูเบื้องตน้     3(2-2-5) 

NETI1207 * การดแูลและจดัการระบบขัน้สงู     3(2-2-5) 

NETI0103 * วศิวกรรมเครอืขา่ยและอนิเตอร์เน็ตเบื้องตน้    3(2-2-5) 

NETI1310  เทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ตร่วมสมยั     3(3-0-6) 

     รวมหน่วยกิต    18(15-6-33) 

 

ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหสัวชิา   ชื่อวชิา      หน่วยกติ 

NETI24xx  วชิาเฉพาะเลอืก      3(x-x-x) 

NETI1302 * เทคโนโลยเีวบ็      3(2-2-5) 

     รวมหน่วยกิต    6(x-x-x) 

 

ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหสัวชิา   ชื่อวชิา      หน่วยกติ 

ENGL0201 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สารสาํหรบัเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์  3(3-0-6) 

NETI1202 * สว่นสาํคญัเครอืขา่ย 1     3(2-2-5) 

NETI1301 * การพฒันาโปรแกรมบนเครอืขา่ย     3(2-2-5) 

NETI1303  การออกแบบเครอืขา่ย     3(3-0-6) 

NETI1304  เครอืขา่ยสือ่ประสม      3(3-0-6) 

NETI1305 * เครอืขา่ยไรส้าย      3(2-2-5) 

     รวมหน่วยกิต    18(15-6-33) 
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ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหสัวชิา   ชื่อวชิา      หน่วยกติ 

NETI1306* ความมัน่คงปลอดภยัในเทคโนโลยสีารสนเทศ   3(2-2-5) 

NETI1308 * การเขยีนโปรแกรมจดัการระบบ     3(2-2-5) 

NETI1309 * การจดัการเครอืขา่ย      3(2-2-5) 

NETI1401 * โครงงาน 1       2(0-4-2) 

NETI1206 * สว่นสาํคญัเครอืขา่ย 2     3(2-2-5) 

    รวมหน่วยกิต    14(8-12-22) 

 

ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

รหสัวชิา   ชื่อวชิา      หน่วยกติ 

NETI1402 * โครงงาน 2       2(0-4-2) 

SOHU0027      การพฒันาทกัษะทางสงัคมเพื่อการทํางาน       3(3-0-6) 
     รวมหน่วยกิต    5(3-4-8) 
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